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1. INFORMACJE PODSTAWOWE  

1.1. WŁASNOŚĆ DOKUMENTU  

Niniejszy dokument stanowi własność Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.  

(dalej: EITE). Kopiowanie lub rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo,  

w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej zgody.  

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ma prawo zażądać w dowolnym momencie zwrotu 

wszystkich kopii tego dokumentu.  

1.2. INFORMACJE NA TEMAT GRUPY ENERGA 

Grupa ENERGA jest jedną z czterech grup elektroenergetycznych w Polsce. Siedziba spółki 

zarządzającej – Energa SA znajduje się w Gdańsku. Podstawowa działalność spółek Grupy 

obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną, cieplną i gazem. Jesteśmy 

jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Zasilamy w energię 

elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatujemy ponad 184 

tys. km linii energetycznych.   

Wizja Grupy ENERGA zakłada stworzenie zwartej, efektywnej i innowacyjnej Grupy 

Kapitałowej, która dzięki współdziałaniu i wzajemnemu wspieraniu się wszystkich podmiotów 

Grupy jest liderem w zakresie jakości usług i obsługi na polskim rynku mediów użytkowych, 

stale podnoszącym swoją efektywność.   

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

W związku z prowadzoną analizą rynku wykonawców, mogących zrealizować: 

1. dostawę smartfonów z dostępem do poczty korporacyjnej i zasobów wewnętrznych 

(z usługą DEP → umożliwienie funkcjonowania MDM), 

2. dostawę telefonów bez dostępu do poczty i zasobów wewnętrznych, 

zapraszamy Państwa do przedstawienia informacji obejmujących: 

a) warunki cenowe oraz  

b) dostępność  

dla realizacji powyższego zakresu, wg wskazanych w kolejnych punktach informacji ogólnych 

oraz specyfikacji technicznej. 



Powyższe zapytanie o informację (RFI) stanowi rozeznanie rynku w celu zabezpieczenia 

potrzeb i realizacji jednostkowych zakupów, przed realizacją kolejnego etapu,  

tj. postępowania w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy aparatów telefonicznych GSM. 

2.1. INFORMACJE OGÓLNE  

1. EITE zamierza zabezpieczyć potrzeby zakupowe i realizować jednostkowe lub grupowe 

zakupy niżej wymienionego asortymentu z zakresu GSM: 

1. Smartfony z systemem IOS (wraz z dodaniem przez dostawcę usługi DEP) 

 Szacunkowa liczba [szt.] 

a. iPhone 11 Pro 64GB (5,8”) 44 

b. iPhone SE (2 gen.) 64GB (4,7”) 92 

c. iPhone 7 32GB (4,7”) 427 

d. iPad 32GB (10,2”) 13 

2. Telefony z systemem Android i innym 

a. Samsung A20e/A21s 250 

b. Samsung A41 545 

c. Hammer 3 plus Dual SIM 11 

d. Alcatel 3L 150 

2. Na dzień złożenia odpowiedzi na zapytanie o informację oferowane urządzenia nie mogą 

być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

3. Wykonawca, w procesie przygotowywania informacji cenowej i dostępności smartfonów, 

który posiada wiedzę, iż linia produktowa danego modelu będzie wycofywana z produkcji 

(end of life) powinien zaproponować rozwiązanie alternatywnego modelu danego 

producenta (jego następcę lub równoważny model) którego wydajność, funkcjonalność 

nie może być niższa niż urządzenia wskazanego w tabeli określonej w pkt. 1. 

4. Specyfikacja  stanowi minimalne wymagania EITE. 

5. Oczekiwany termin gwarancji – 24 miesiące.  

6. Należy przyjąć, iż gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru bez 

uwag.  

2.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CZĘŚĆ I  

1. Wymagania ogólne 



1.1. Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym 

producenta/producentów i być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta na terenie UE. 

1.2. Dostarczone urządzenia muszą posiadać zainstalowaną najnowszą stabilną wersję 

oprogramowania dostępną na stronie producenta sprzętu na dzień dostawy sprzętu. 

1.3. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 

3. WYCENA 

Odpowiedź na zapytanie o informację (RFI) powinna zawierać specyfikację techniczną 

oferowanego sprzętu oraz określenie cen jednostkowych urządzeń w rozbiciu na następujące 

elementy: 

Przedmiot zapytania Waluta Cena jednostkowa 

(netto) 

Wartość łączna 

(netto) 

1. Smartfony z systemem IOS (wraz z dodaniem przez dostawcę usługi DEP) 

a. iPhone 11 Pro 64GB (5,8”)    

b. iPhone SE (2 gen.) 64GB (4,7”)    

c. iPhone 7 32GB (4,7”)    

d. iPad 32GB (10,2”)    

2. 2. Telefony z systemem Android i innym 

a. Samsung A20e/A21s    

b. Samsung A41    

c. Hammer 3 plus Dual SIM    

d. Alcatel 3L    

zgodnie z założeniami określonymi w ust. 2 Opis przedmiotu zapytania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZI  

1. Odpowiedź na zapytanie o informację należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 

30.10.2020 roku do godz. 12:00 na adres: Agnieszka.Gasior@energa.pl  

2. Odpowiedź na zapytanie powinno zawierać, co najmniej: 

a. Wypełniony Arkusz wyceny zgodnie z Załącznikiem nr 2, 

b. Specyfikację techniczną oferowanych urządzeń. 

3. Pytania dotyczące kwestii objętych niniejszym dokumentem można zadawać  

w terminie do dnia 27.10.2020 roku do godz. 12:00 kierując je do osoby uprawnionej 

do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z pkt. 1 powyżej.  

mailto:Agnieszka.Gasior@energa.pl


4. Zadawane pytania należy wpisać z wykorzystaniem szablonu określonego  

w Załączniku nr 1 do Zapytania.  

5. Pytania i udzielone przez EITE odpowiedzi zostaną przesłane do wszystkich 

Wykonawców w miarę możliwości niezwłocznie, bez ujawniania zadającego pytania,  

z zastrzeżeniem jak poniżej.  

5. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejszy dokument stanowi zapytanie informacyjnie (RFI), które nie stanowi 

zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu 

Cywilnego (tekst jednolity z 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1145  

z późn. zm.).  

2. Niniejsze Zapytanie o Informacje nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

3. Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o Informację jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich wskazanych w odpowiedzi 

na Zapytanie o Informację danych do ewentualnego przygotowania 

przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości 

zamówienia, warunków umowy lub innych dokumentów niezbędnych 

dla postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni 

podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania. 

4. Każdy podmiot, który otrzymał niniejsze Zapytanie, samodzielnie ponosi wszelkie 

koszty w związku z udziałem w Zapytaniu. Za udział w Zapytaniu podmioty w nim 

uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. 

5. Prosimy o przedstawienie najbardziej korzystnej dla ENERGA Informatyka 

i Technologie Sp. z o.o. odpowiedzi. 

6. ZAŁĄCZNIKI  

Integralną częścią niniejszego Zapytania o informację są wymienione poniżej Załączniki 

Załącznik nr 1 - Arkusz pytań 



Załącznik nr 2 - Arkusz wyceny 


